
Rámcová zmluva o vykonaní audítorskej činnosti č. 39/2018

1. Zmluvné strany

Dodávateľ: Ing. Dagmar Horáková, lic.č. SKAu 485
Adresa: Štúrova 14, 94901 Nitra
DIČ: 1026493281
Bankové spojenie:

Odberateľ: Obec Prašice
V zastúpení: Erika Nemešová -  starostka obce
Adresa: l.mája 142/142, 956 22 Prašice
IČO: 00310964
DIČ: 2021315538

Preambula
Služby sa poskytujú v súlade so zákonmi č. 513/ Zb. Obchodný zákonník, č. 369/1990 Zb. 
Zákon o obecnom zriadení, č. 540/2007 Zb. Zákon o audítoroch a Slovenskej komore 
audítorov v znení neskorších predpisov, v zmysle Všeobecných podmienok poskytovania 
auditu účtovnej závierky, ktoré sú v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi.

Článok I.
Predmet zmluvy
Audítor sa zaväzuje zabezpečiť pre obec audit ročnej účtovnej závierky, výročnej správy 
a konsolidovanej účtovnej závierky za účtovné obdobie 2018, 2019, 2020 a 2021, overenie 
účtovných postupov, evidencie a kontrolu nadväznosti výkazov na ročné účtovné závierky.

ČI. II.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Odberateľ je povinný dodať dodávateľovi podklady nevyhnutné pre potreby výkonu 
služieb súvisiacich s predmetom zmluvy, a to priebežne podľa požiadaviek dodávateľa.
V súvislosti so spracovaním osobných údajov dodávateľom pre účely zákona 
č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred 
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon 
č.297/2008 Z.z.) má dodávateľ ako povinná osoba postavenie prevádzkovateľa vo 
vzťahu k IS osobných údajov, ktorého účel spracúvania vymedzuje zákon č.297/2008 
Z.z., a preto bude osobné údaje klienta na účel vykonania starostlivosti spracúvať v 
intenciách §19 zákona č.297/2008 Z.z. bez súhlasu dotknutej osoby. Dodávateľ 
spracúva a chráni osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho 
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) 
a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ako aj so všetkými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, ktoré ich vykonávajú. Počas predzmluvných vzťahov,
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ako aj počas samotného poskytovania služieb zo strany dodávateľa, odberateľ môže 
poskytovať dodávateľovi osobné údaje rôznych fyzických osôb. Odberateľ týmto 
prehlasuje, že je oprávnený tieto osobné údaje dodávateľovi poskytnúť. Dodávateľ sa 
pre účely tejto zmluvy považuje za prevádzkovateľa týchto osobných údajov v zmysle 
čl. 4 ods. 7 GDPR a/alebo § 5 písm. o) Zákona o ochrane osobných údajov.

Povinnosť poskytovať dodávateľovi potrebné informácie, doklady a dokumentáciu 
o odberateľovi majú s jeho súhlasom aj obchodní partneri a právni zástupcovia 
odberateľa.
Vytvoriť podmienky pre vykonávanie predmetu zmluvy a zabezpečiť súčinnosť pri 
vykonávaní predmetu zmluvy.

Audítor overuje údaje v účtovníctve a v účtovnej závierke na základe testov.

Predmetom overovania budú zistenia, či:

údaje v účtovnej závierke verne zobrazujú stav majetku a záväzkov, finančnú situáciu 
a výsledok hospodárenia obce,
závažné hospodárske operácie uskutočnené v priebehu roka boli správne zachytené 
a prezentované,

- účtovníctvo je vedené úplne, preukazne a správne v súlade s platnými predpismi,
- ročné účtovné výkazy boli spracované podľa platných pravidiel so zameraním na 

ich kompletnosť a správnosť a či sú predkladané v predpísanom formáte.
Povinnosťou audítora je na základe prevedených testov vyjadriť názor na účtovnú 
závierku.
Odberateľ súhlasí so spoluprácou Ing. Laura na overovaní účtovnej závierky, ktorý je 
prehlásením vydaným audítorovi viazaný mlčanlivosťou v zmysle čl. V. tejto zmluvy. 
Vydanie správy nezbavuje obec zodpovednosti voči oprávneným orgánom.
V prípade, že v priebehu auditu budú zistené závažnejšie nedostatky vo vedení 
účtovníctva,
Resp. pri spracovaní ročných výkazov, bude audítor informovať starostku obce 
okamžite. Ostatné návrhy a odporučenia budú uvedené budú uvedené v správe pre 
obecné zastupiteľstvo.
Za spracovanie účtovnej závierky vrátane prílohy s náležitým obsahom je zodpovedná 
obec.
O výsledkoch overovania audítor spracuje správu, kde vyjadrí názor na účtovnú 
závierku. Audítor uvedie výhrady v správe, pokiaľ zistí nesprávnosti, ktoré môžu 
skresliť údaje v účtovnej závierke, pokiaľ vnútorný kontrolný systém je nedostatočný 
alebo účtovníctvo nie je vedené úplne, preukazne a správne. Audítor má právo uviesť 
tiež obmedzenie rozsahu overovania, pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov nebol schopný 
overiť niektoré dôležité skutočnosti. Audítor je  oprávnený vydať i záporný výrok, 
pokiaľ zistené nesprávnosti, resp. rozsah obmedzení je takého rozsahu, že audítor 
nezíska potrebnú mieru istoty.

Audítor zodpovedá za doklady prevzaté ku kontrole mimo sídla odberateľa až do ich 
vrátenia.

V prípade, že odberateľ nepredloží výročnú správu dodávateľovi na overenie nie je 
odberateľ oprávnený citovať časti audítorskej správy.
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Zmluvné strany sa dohodli, že audítor môže odstúpiť od rámcovej zmluvy o výkone 
audítorskej činnosti, ak sa naruší dôvera medzi ním a klientom -  odberateľom, klient 
mu nebude sústavne poskytovať potrebné informácie a súčinnosť pri výkone auditu 
a poradenstva alebo mu tieto informácie poskytuje nepravdivo, skreslene alebo neúplne 
a ak klient úmyselne alebo z vedomej nedbanlivosti spôsobil audítorovi škodu.

Audítor sa zaväzuje do 15 dní od odstúpenia od zmluvy vykonať všetky neodkladné 
úkony pre ukončenie činnosti u odberateľa.

Článok III.
Termín plnenia
Audítor sa zaväzuje vykonávať predmet zmluvy priebežne v dohodnutých termínoch. 
Celkový audit účtovnej závierky bude ukončený najneskôr do konca 10. mesiaca 
príslušného kalendárneho roku.

Pre splnenie uvedeného termínu je obec povinná dodať podklady audítorovi najneskôr 
30 dní pred požadovaným spracovaním. Štatutárna audítorská správa bude odovzdaná 
v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku. V prípade potreby vydá audítor okrem 
správy i list so zistenými nedostatkami a navrhovanými riešeniami.

Cl. IV.
Cena
Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi za zabezpečenie predmetu zmluvy cenu: 
a/  overenie účtovnej závierky 1 400,- Eur

b/ overenie výročnej správy 300,- Eur

c/ overenie konsolidovanej účtovnej závierky 500,- Eur

Spolu celková cena za príslušný kalend. rok 2 200,- Eur

Spolu celková cena za dobu platnosti zmluvy, teda 48 mesiacov je 8 800,- Eur.

Zmluvné strany sa dohodli na úhrade zálohovej faktúry vo výške 50% .Zálohovú 
faktúru uhradí dodávateľ na účet Ing. Ladislava Laura na základe faktúry vystavenej 
Ing. Laurom po vykonaní úvodných overovacích prác.

Dodávateľ ku dňu uzatvorenia zmluvy nie je platcom DPH. V prípade, že počas 
platnosti zmluvy sa stane platcom DPH, v príslušnom kalendárnom roku, kedy 
skutočnosť nastane bude vyššie uvedená ročná cena upravená o zákonom stanovenú 
DPH.

Dodávateľ po vykonaní všetkých potrebných činností smerujúcich k overeniu účtovnej 
závierky odovzdá odberateľovi svoj výrok vo forme audítorskej správy.

Odberateľ sa zaväzuje uskutočniť úhradu do 30 dní po doručení faktúry.

Článok V.
Záväzok mlčanlivosti
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Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach 
týkajúcich sa druhej strany s výnimkou informácií, ktoré sú všeobecne známe. Pre 
informácie, ktoré odberateľ prehlásil za dôverné informácie, platí záväzok mlčanlivosti 
bez obmedzenia. Dôverné informácie nesmú byť použité k iným účelom než k plneniu 
predmetu tejto zmluvy. Audítor musí zachovávať nezávislosť počas overovania 
účtovnej závierky.

ČI. VI.
Zodpovednosť za škodu
Audítor zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s poskytnutím 
výkonu auditu a poradenstva do výšky uzavretej poistnej zmluvy. Rovnako zodpovedá
i za škodu, ktorú v súvislosti s výkonom audítorskej činnosti spôsobil zamestnanec 
audítora alebo osoba, ktorú audítor poverí výkonom určitej činnosti pre klienta.

Audítor nezodpovedá klientovi za spôsobenú škodu, ak preukáže, že škoda bola 
spôsobená nesúčinnosťou klienta, neposkytnutím potrebných informácií alebo 
poskytnutím informácií nepravdivých, neúplných alebo zatajením potrebných 
informácií.

Rovnako audítor nezodpovedá klientovi za škodu, ak sa preukáže, že škode nemohol 
zabrániť, ani pri vynaložení všetkého odborného úsilia, ktoré je možné od neho 
očakávať.

Audítor nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená konaním v rozpore 
s odporúčaním alebo stanoviskom audítora alebo opomenutím klienta. Audítor rovnako 
nezodpovedá za skutočnosti a škodu, ktorá bola spôsobená konaním alebo opomenutím 
klienta do uzavretia tejto zmluvy.

ČI. VII.
Platnosť zmluvy
Táto zmluva platí pre ročnú účtovnú a ročnú konsolidovanú závierku za roky 2018, 
2019, 2020 a 2021. Obe strany majú právo zmluvu vypovedať s jednomesačnou 
výpovednou lehotou. V priebehu záverečných prác pri overovaní ročnej účtovnej 
závierky možno zmluvu vypovedať iba v prípade vážneho porušenia povinnosti druhej 
strany.

ČI. VIII.
Záverečné ustanovenia
Túto zmluvu je možné doplňovať iba písomnými dodatkami, na ktorých sa zmluvné 
strany dohodnú.

1. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka.

2. Dodávateľ zodpovedá za kvalitné vykonanie predmetu zmluvy, nezodpovedá však 
za chyby, ktorých príčinou sú nedostatky podkladov a informácií odovzdaných 
odberateľom dodávateľovi.
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3.

4.

5.

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch, po jednom pre každú zo zmluvných 
strán.
Odberateľ súhlasí so skutočnosťou, že v prípade zavinenia škody dodávateľa 
odberateľovi, bude možné poskytnúť údaje pre riešenie poistnej udalosti poisťovni, 
v ktorej je  dodávateľ poistený.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť 24 
hodín po jej zverejnení na internetovej stránke obce.

dňa 21.8.2018

Ing. Dagmar Horáková 
audítor starostka obce

Ing.
au

Štúi

DVÁ
15

f
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